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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakkeenomistajien 
äänioikeuksien käytöstä yhtiöissä, joiden sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltiossa 
ja joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sekä 
direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta
(KOM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0685)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti 
komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0000/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan lausunnon (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

(4 a) Tällä direktiivillä ei saisi olla 
vaikutusta isäntäjäsenvaltion oikeuteen 
edellyttää liikkeeseenlaskijaa 
julkaisemaan osakkeenomistajille 
tarkoitetut tiedot osittain tai 
täysimääräisesti lehdistön välityksellä. 

  
1 EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale on tarpeen, jotta korostetaan tämän direktiivin ja 
avoimuusdirektiivin välistä yhteyttä tietojen levittämisen osalta.

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tässä direktiivissä säädetään 
vaatimuksista, jotka liittyvät 
äänioikeuksien käyttöön niiden 
liikkeeseenlaskijoiden yhtiökokouksissa, 
joiden sääntömääräinen kotipaikka on 
jäsenvaltiossa ja joiden osakkeet on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla.

Tässä direktiivissä säädetään 
vaatimuksista, jotka liittyvät 
osakkeenomistajien tiettyjen, 
äänioikeudellisia osakkeita koskevien 
(jäljempänä "osakkeet") oikeuksien 
käyttöön niiden yhtiöiden
yhtiökokouksissa, jotka ovat 
sijoittautuneet jäsenvaltioon sen 
lainsäädännön mukaisesti ja joiden 
osakkeet on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi jäsenvaltiossa sijaitsevilla tai 
jäsenvaltiossa toimivilla säännellyillä 
markkinoilla.

Tätä direktiiviä ei sovelleta osuuskuntiin.

Perustelu

Tämän direktiivin säännöksiä ei sovelleta osuuskuntiin, vaikka ne laskisivatkin osakkeita 
liikkeeseen.

Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Tämän direktiivin kattamien asioiden 
sääntelyssä toimivaltainen jäsenvaltio on 
se jäsenvaltio, johon yhtiö on 
sijoittautunut, ja viittauksilla 
'sovellettavaan lainsäädäntöön' 
tarkoitetaan kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädäntöä..

Tarkistus 4
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

2. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän 
direktiivin soveltamisesta 

2. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän 
direktiivin soveltamisesta seuraavanlaiset
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liikkeeseenlaskijat, jotka ovat yhtiöt:

Tarkistus 5
2 ARTIKLAN A ALAKOHTA

a) ’liikkeeseenlaskijalla’ yksityis- tai 
julkisoikeuden soveltamisalaan kuuluvaa 
oikeushenkilöä, myös valtiota, jonka 
arvopaperit on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla;

Poistetaan.

Perustelu

Käsite "liikkeeseenlaskija" korvataan käsitteellä "yhtiö".

Tarkistus 6
2 ARTIKLAN C ALAKOHTA

c) ’osakkeenomistajalla’ yksityis- tai 
julkisoikeuden soveltamisalaan kuuluvaa
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jolla on hallussaan

c) 'osakkeenomistajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka 
sovellettavan lainsäädännön nojalla on 
oikeutettu käyttämään yhtiöön nähden 
itsenäisesti osakkeisiin liittyviä oikeuksia;

i) liikkeeseenlaskijan osakkeita omissa 
nimissään ja omaan lukuunsa;
ii) liikkeeseenlaskijan osakkeita omissa 
nimissään, mutta toisen luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön lukuun;

Perustelu

Määritelmän on tarkoitus vain heijastaa nykyistä tilannetta jäsenvaltioissa.

Tarkistus 7
2 ARTIKLAN D ALAKOHTA

d) ’luottolaitoksella’ Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/12/EY 1 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa määriteltyä luottolaitosta;

Poistetaan.

Tarkistus 8
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2 ARTIKLAN E ALAKOHTA

e) ’valtakirjalla’ osakkeenomistajan 
antamaa valtuutusta luonnolliselle 
henkilölle tai oikeushenkilölle, joka voi 
yhtiökokouksessa käyttää kyseisen 
osakkeenomistajan kaikkia oikeuksia tai 
osaa niistä tämän nimissä ja tämän
lukuun;

(e) ’valtakirjalla’ osakkeenomistajan 
antamaa valtuutusta luonnolliselle 
henkilölle tai oikeushenkilölle, joka voi 
yhtiökokouksessa käyttää kyseisen 
osakkeenomistajan kaikkia oikeuksia tai 
osaa niistä osakkeenomistajan lukuun;

Tarkistus 9
2 ARTIKLAN F ALAKOHTA

f) ’yhteistilillä’ arvopaperitiliä, jolla 
arvopapereita voidaan säilyttää 
luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden lukuun.

Poistetaan.

Tarkistus 10
3 ARTIKLA

Jäsenvaltiot voivat asettaa 
liikkeeseenlaskijoille, joiden 
sääntömääräinen kotipaikka on niiden 
alueella, tiukempia vaatimuksia kuin mitä 
tässä direktiivissä säädetään.

Jäsenvaltiot voivat asettaa yhtiöille 
tiukempia vaatimuksia kuin mitä tässä 
direktiivissä säädetään.

Tarkistus 11
4 ARTIKLA

Liikkeeseenlaskijan on huolehdittava siitä, 
että kaikkia yhtiökokoukseen 
osallistumisen ja äänioikeuksien käytön 
osalta samassa asemassa olevia 
osakkeenomistajia kohdellaan 
yhdenvertaisesti.

Yhtiön on huolehdittava siitä, että kaikkia 
yhtiökokoukseen osallistumisen ja 
äänioikeuksien käytön osalta samassa 
asemassa olevia osakkeenomistajia 
kohdellaan yhdenvertaisesti.

Tarkistus 12
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY 
9 artiklan 4 kohdan soveltamista 

1. Vuosittaista yhtiökokousta koskevan 
ensimmäisen kutsun lähettämispäivän ja 
yhtiökokouksen järjestämispäivän välillä 
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liikkeeseenlaskijan on lähetettävä 
ensimmäinen kutsu yhtiökokoukseen 
viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

on oltava vähintään 20 kalenteripäivää.

Kun on kyse muusta yhtiökokouksesta, 
kyseisten päivien lukumäärä ei saa alittaa 
määrää, joka on vahvistettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/25/EY 9 artiklan 4 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan 
täytäntöönpanevassa kansallisessa 
lainsäädännössä.
Rajoittamatta jäsenvaltion muiden 
ilmoittamiselle tai julkaisemiselle 
asetettujen vaatimusten soveltamista 
yhtiön on lähetettävä kutsu 
osakasluetteloon merkitylle 
osakkeenomistajalle tai sille välittäjälle, 
joka on ottanut yhtiön puolesta 
hoitaakseen tehtävän lähettää kutsu 
osakkeenomistajalle. Jäsenvaltiot voivat 
myös säätää, että voimassaolevien 
kansallisten ilmoittamista koskevien 
vaatimusten lisäksi yhtiö voi myös 
lähettää kutsun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/109/EY 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
virallisesti nimettyyn järjestelmään 
säänneltyjen tietojen keskitettyä 
säilyttämistä varten.

Perustelu

Lienee tarkoituksenmukaista tehdä ero vuosittaisten yhtiökokousten ja ylimääräisten 
yhtiökokousten välillä. Yritysvaltaustilanteessa järjestetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
noudatettavia jäsenvaltion sääntöjä on sovellettava kaikissa muissakin yhtiökokouksissa liian 
monien erilaisten määräaikoja koskevien sääntöjen välttämiseksi. Vastaanottajia koskevia 
määräyksiä olisi tarkistettava erilaisten osakkeiden (haltijaosakkeet, rekisteröidyt osakkeet) 
huomioon ottamiseksi. Viimeisellä virkkeellä pyritään kannustamaan jäsenvaltioita 
hyödyntämään avoimuusdirektiivissä tarkoitettua keskitettyä säilyttämisjärjestelmää, ilman 
että voimassaolevia tietojen levittämistä koskevia sääntöjä ja toimintatapoja on tarpeen 
muuttaa.

Tarkistus 13
5 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdassa mainitussa kutsussa 2. Edellä 1 kohdassa mainitussa kutsussa 
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on oltava vähintään seuraavat tiedot: on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) tarkat tiedot kokouspaikasta ja -ajasta 
sekä luonnos asialistaksi;

a) tarkat tiedot kokouspaikasta, -päivästä ja 
-ajasta sekä luonnos asialistaksi

b) selkeä ja tarkka kuvaus menettelyistä, 
joita osakkeenomistajien on noudatettava 
voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja 
äänestää siellä, mukaan lukien kokoukseen 
ilmoittautumisen määräaika;

(b) selkeä ja tarkka kuvaus menettelyistä, 
joita osakkeenomistajien on noudatettava 
voidakseen osallistua yhtiökokoukseen 
sekä esittää kysymyksiä ja äänestää siellä, 
mukaan lukien mahdollinen tai 
mahdolliset 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu/tarkoitetut kokoukseen
ilmoittautumisen määräaika tai määräajat 
sekä 6 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 
1 kohdassa mainitut päivämäärät. 
Vaihtoehtoisesti kutsussa voidaan 
ilmoittaa, missä kyseiset tiedot ovat 
saatavilla.

c) selkeä ja tarkka kuvaus keinoista, joita 
käyttäen osakkeenomistajat voivat 
osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää 
siellä. Vaihtoehtoisesti voidaan ilmoittaa, 
missä kyseiset tiedot ovat saatavilla;

(c) selkeä ja tarkka kuvaus menettelystä, 
jota noudattaen osakkeenomistajat voivat 
osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää 
siellä. Vaihtoehtoisesti kutsussa voidaan 
ilmoittaa, mistä kyseiset tiedot ovat 
saatavilla.

d) tieto siitä, missä ja miten 
yhtiökokouksessa käsiteltäviksi 
tarkoitettujen päätösehdotusten ja muiden
asiakirjojen lyhentämättömät versiot ovat 
saatavilla;

(d) tieto siitä, missä ja miten 
päätösehdotusluonnosten ja 3 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen 
lyhentämättömät versiot ovat saatavilla;

e) Internet-sivuston osoite, jossa 3 kohdan 
mukaiset tiedot ovat saatavilla.

e) Internet-sivuston osoite, jossa 3 kohdan 
mukaiset tiedot ovat saatavilla.

Tarkistus 14
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Liikkeeseenlaskijoiden on annettava 
Internet-sivustossaan vähintään seuraavat 
tiedot 1 kohdassa mainitussa 
määräajassa:

3. Yhtiön on vähintään 22 kalenteripäivän 
ajan ennen yhtiökokouksen 
järjestämispäivää, kokouspäivä mukaan 
lukien, annettava keskeytyksettä Internet-
sivustossaan vähintään seuraavat tiedot:

Tarkistus 15
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA
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c) edellä 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen päätösehdotusten ja 
asiakirjojen sisältö;

c) yhtiön hallinto-, johto- tai 
valvontaelimen tai muun toimivaltaisen 
elimen antama ehdotus kustakin 
yhtiökokouksessa hyväksyttävästä
päätöksestä sekä yhtiökokouksessa
käsiteltäviksi tarkoitetut asiakirjat;

Tarkistus 16
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

c a) osakkeenomistajan ennen 
yhtiökokousta laatima päätösehdotus;

Tarkistus 17
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Mikäli d alakohdassa mainittuja 
lomakkeita ei voida tulostaa, Internet-
sivustossa on ilmoitettava, missä ja miten 
ne ovat saatavilla.

Sen sijaan, että yhtiö tuo d alakohdassa 
tarkoitetut lomakkeet julkisesti saataville 
Internetissä se voi ilmoittaa sivustollaan, 
missä ja miten lomakkeet ovat saatavilla 
paperilla.

Tarkistus 18
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Osakkeenomistajilla on oltava yksin tai 
ryhmänä oikeus lisätä kohtia 
yhtiökokouksen asialistalle ja tehdä 
päätösehdotuksia yhtiökokouksessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osakkeenomistajilla on yksin tai ryhmänä:

(a) oikeus lisätä tai vaatia yhtiötä 
lisäämään kohtia seuraavan 
yhtiökokouksen asialistalle; ja
b) oikeus tehdä yhtiökokouksen asialistan 
kohdista tai yhtiökokouksen asialistalle 
otettavista kohdista päätösehdotuksia.
Näitä oikeuksia on käytettävä kirjallisesti 
(joko postitse tai sähköisesti).

Tarkistus 19
6 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Mikäli oikeus lisätä kohtia 
yhtiökokouksen asialistalle ja tehdä 
päätösehdotuksia yhtiökokouksessa
edellyttää, että kyseisellä 
osakkeenomistajalla tai 
osakkeenomistajilla on tietty 
vähimmäisosuus liikkeeseenlaskijan
osakepääomasta, kyseinen vähimmäisosuus 
saa olla enintään viisi prosenttia 
liikkeeseenlaskijan osakepääomasta tai 
nimellisarvoisesti 10 miljoonaa euroa 
riippuen siitä, kumpi määrä on pienempi.

2. Mikäli mikä tahansa 1 kohdassa 
tarkoitetuista oikeuksista edellyttää, että 
kyseisellä osakkeenomistajalla tai 
osakkeenomistajilla on tietty 
vähimmäisosuus yhtiön osakepääomasta, 
kyseinen vähimmäisosuus saa olla enintään 
viisi prosenttia.

Tarkistus 20
6 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 1 kohdassa mainittuja oikeuksia 
on käytettävä riittävän ajoissa ennen 
yhtiökokousta, jotta tarkistettu asialista tai 
päätösehdotukset ovat muiden 
osakkeenomistajien saatavilla tai ne 
voidaan toimittaa muille 
osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta.

3. Kunkin jäsenvaltion on asetettava tietty 
määräaika, johon mennessä 
osakkeenomistajien on käytettävä 
1 kohdan a alakohdassa mainittua 
oikeuttaan ja joka sisältyy tiettyyn 
yhtiökokouspäivää edeltävien päivien 
lukumäärään.
Samalla tavoin jokainen jäsenvaltio voi 
asettaa edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun oikeuden käyttämistä 
koskevan määräpäivän.

Tarkistus 21
6 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tapauksissa, joissa 1 kohdan a 
alakohdassa mainitun oikeuden 
käyttäminen edellyttää 
osakkeenomistajille jo ilmoitettuun 
yhtiökokouksen asialistaan tehtävää 
muutosta, yhtiö julkaisee muutetun 
asialistan samalla tavalla kuin 
edellisenkin asialistan riittävän hyvissä 
ajoin ennen 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti sovellettavaa määräpäivää, tai 
mikäli määräpäivää ei ole, riittävän 
hyvissä ajoin ennen yhtiökokouspäivää.
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Tarkistus 22
7 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Liikkeeseenlaskijan yhtiökokoukseen 
osallistumisen ja siellä äänestämisen 
ehdoksi voidaan asettaa, että luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeenomistaja 
tiettynä ajankohtana ennen 
yhtiökokousta.

2. Jäsenvaltiot voivat kieltää, tai ne voivat 
sallia, että yhtiöt kieltävät 
osakkeenomistajien osallistumisen 
yhtiökokoukseen ja äänestämisen 
yhtiökokouksessa sellaisten osakkeiden 
osalta, jotka he omistavat , jos he eivät ole 
kyseisten osakkeiden omistajia tiettynä, 
yhtiökokousta edeltävänä päivänä 
('määräpäivänä"). Määräpäivä voi olla 
eri yhtäällä haltijaosakkeiden ja toisaalla 
rekisteröityjen osakkeiden omistajien 
osalta.

Osakkeenomistajan aseman toteamiselle 
voidaan asettaa ainoastaan sellaisia 
vaatimuksia, jotka ovat tarpeen 
osakkeenomistajien henkilöllisyyden 
varmistamiseksi ja jotka ovat 
laajuudeltaan oikeassa suhteessa 
henkilöllisyyden varmistamisen 
edellytyksiin.

Tarkistus 23
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltion on määritettävä 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa mainittu 
määräaika, jota sovelletaan sellaisen 
liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksiin, 
jonka kotipaikka on kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

3. Kunkin jäsenvaltion, jonka 
kansallisessa lainsäädännössä on 
määräpäivää, tai 2 kohdan 2 alakohdassa 
tarkoitettuja eri määräpäiviä koskevia 
säännöksiä on varmistettava, että kaikkiin 
yhtiöihin sovelletaan yhtä ainoaa 
määräpäivää. Määräpäivä on asetettava 
ottaen huomioon tietty lukumäärä päiviä, 
joiden on oltava määräpäivän ja sen 
yhtiökokouksen, jota määräpäivä koskee 
välillä, ja kokouskutsun lähettämispäivän 
jälkeen on kuluttava vähintään kuusi 
kalenteripäivää ennen määräpäivää.

Kyseinen määräaika saa olla enintään 
30 kalenteripäivää ennen yhtiökokousta.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näin 
vahvistetut määräajat komissiolle, joka 
julkaisee ne Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 24
7 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Osakkeenomistajan aseman 
toteamiselle voidaan asettaa ainoastaan 
sellaisia vaatimuksia, jotka ovat tarpeen 
osakkeenomistajien henkilöllisyyden 
varmistamiseksi ja jotka ovat 
laajuudeltaan oikeassa suhteessa 
henkilöllisyyden varmistamisen 
edellytyksiin.

Perustelu

Tämä on entinen 7 artiklan 2 kohdan 2 alakohta komission ehdotuksesta.

Tarkistus 25
8 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltiot eivät saa estää 
osakkeenomistajia osallistumasta 
yhtiökokoukseen sähköisillä välineillä.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava, että yhtiöt 
voivat tarjota osakkeenomistajilleen 
erilaisia tapoja käyttää äänioikeutta 
yhtiökokouksessa sähköisillä välineillä, 
etenkin joillakin tai kaikilla seuraavista 
osallistumisen muodoista:
(a) yhtiökokouksen reaaliaikainen 
välittäminen;
(b) reaaliaikainen ja molempiin suuntiin 
toimiva viestintä, jossa osakkeenomistajat 
voivat etäsijainnistaan käsin käyttää 
puheenvuoron yhtiökokouksessa;
(c) äänestämistä yhtiökokouksen aikana 
tai ennen yhtiökokousta koskeva 
menetelmä, jossa ei edellytetä 
valtakirjanhaltijaa fyysistä läsnäoloa 
yhtiökokouksessa.

Kiellettyjä ovat vaatimukset ja rajoitteet, 
jotka haittaavat tai voivat haitata 
osakkeenomistajien osallistumista 
yhtiökokoukseen sähköisillä välineillä, 
paitsi jos ne ovat tarpeen 
osakkeenomistajien henkilöllisyyden ja 
sähköisen viestinnän turvallisuuden 
varmistamiseksi ja ovat oikeassa suhteessa 

2. Osakkeenomistajien osallistumiselle 
yhtiökokouksiin sähköisillä välineillä saa 
asettaa vaatimuksia ja rajoitteita 
ainoastaan mikäli ne ovat tarpeen 
osakkeenomistajien henkilöllisyyden ja 
sähköisen viestinnän turvallisuuden 
varmistamiseksi ja mikäli ne ovat oikeassa 
suhteessa näihin tavoitteisiin.
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henkilöllisyyden varmistamisen 
edellytyksiin.

Tällä ei rajoiteta niiden säännösten 
soveltamista, joita jäsenvaltiot ovat 
vahvistaneet tai voivat vahvistaa yhtiön 
siitä päätöksentekoprosessista, joka 
koskee sähköisten osallistumisvälineiden 
käyttöönottoa tai täytäntöönpanoa.

Tarkistus 26
9 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa ja/tai kirjallisesti tai 
sähköisessä muodossa ennen 
yhtiökokousta.

1. Kaikilla osakkeenomistajilla on oltava 
oikeus esittää kirjallisesti kysymyksiä
(postitse tai sähköisesti lähetetyistä) 
asialistalle otetuista kohdista ennen 
yhtiökokousta.
Jäsenvaltiot voivat asettaa tietyn 
määräajan, joka sisältyy tiettyyn 
yhtiökokouspäivää edeltävien päivien 
lukumäärään ja jonka jälkeen 
lähetettyihin kysymyksiin yhtiöllä ei ole 
velvollisuutta vastata.

Tarkistus 27
9 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Liikkeeseenlaskijoiden on vastattava 
osakkeenomistajien esittämiin 
kysymyksiin, sanotun rajoittamatta 
toimia, jotka jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
tai sallivat liikkeeseenlaskijoiden toteuttaa 
yhtiökokousten asianmukaisen kulun ja 
valmistelun varmistamiseksi sekä tietojen 
luottamuksellisuuden ja
liikkeeseenlaskijoiden liiketoimintaan 
liittyvien etujen suojaamiseksi.
Liikkeeseenlaskijan katsotaan vastanneen 
kysymykseen, jos vastaus on saatavilla 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivuston 
osastossa ”kysymyksiä ja vastauksia”.

2. Yhtiön on vastattava osakkeenomistajien
sille esittämiin kysymyksiin viimeistään 
yhtiökokouksessa ennen äänestämistä. 
Oikeudella esittää kysymyksiä ja 
velvollisuudella vastata niihin ei rajoiteta 
toimia, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
tai sallivat yhtiön toteuttaa yhtiökokouksen 
asianmukaisen valmistelun 
varmistamiseksi sekä tietojen 
luottamuksellisuuden ja yhtiön ja siihen 
liittyvien yritysten liiketoimintaan liittyvien 
etujen suojaamiseksi.

Yhtiön ei ole vastattava yksittäiseen 
kysymykseen, mikäli siinä pyydetyt tiedot 
ovat olleet saatavilla jo aiemmin yhtiön 
Internet-sivuston kysymyksiä ja 
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vastauksia -osiossa.
Jäsenvaltiot voivat määrätä, että yhtiön 
on vastattava kohtuullisen ajan kuluessa 
osakkeenomistajan tai 
osakkeenomistajien sille esittämiin 
kysymyksiin, mikäli osakkeenomistaja 
omistaa tai osakkeenomistajat omistavat 
kyseisen yhtiön osakepääomasta yhden 
prosentin osuuden.

Tarkistus 28
9 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
osakkeenomistajien kysymyksiin annetut 
vastaukset on asetettava 
osakkeenomistajien saataville 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivustossa.

3. Jäsenvaltiot voivat määrätä, että siinä 
määrin kuin edellä 1 kohdassa 
tarkoitettuihin osakkeenomistajien 
kysymyksiin annetut vastaukset sisältävät 
uutta ja yleistä mielenkiintoa omaavaa 
tietoa, ne on asetettava osakkeenomistajien 
saataville yhtiön Internet-sivustossa.

Tarkistus 29
9 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jäsenvaltiot voivat määrätä, että 
niiden yhtiökokouksessa käytyjä 
keskusteluita ja äänestyksiä koskevia 
sääntöjä ei sovelleta ennen yhtiökokousta 
käytyihin keskusteluihin.

Perustelu

Tämä kohta on seuraus siitä, että tämän artiklan soveltamisala määritettiin siten, että se 
kattaa tilanteen ennen yhtiökokousta.

Tarkistus 30
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 
osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää 
siellä osakkeenomistajan lukuun.

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 
osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää 
siellä osakkeenomistajan lukuun.

Valtakirjan antamiseen henkilölle ei saa Valtakirjan antamiseen henkilölle ei saa 
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soveltaa muita rajoitteita kuin vaatimusta, 
että henkilön on oltava oikeuskelpoinen.

soveltaa muita rajoitteita kuin vaatimusta, 
että henkilön on oltava oikeuskelpoinen.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin harkintansa 
mukaan rajoittaa valtakirjanhaltijan 
oikeutta käyttää äänioikeuksia, jos tämä

Mikäli jäsenvaltiot kuitenkin rajoittavat 
tapaa, jolla valtakirjanhaltija voi käyttää 
äänioikeuksia, kyseiset rajoitukset eivät 
saa olla tiukempia kuin mikä on tarpeen 
ja kohtuullista osakkeenomistajan ja 
valtakirjanhaltijan välisten eturistiriitojen 
ratkaisemiseksi.

a) on liike-, perhe- tai muussa suhteessa 
liikkeeseenlaskijaan;

b) on liikkeeseenlaskijan määräysvaltainen 
osakkeenomistaja;

c) kuuluu liikkeeseenlaskijan tai sen 
määräysvaltaisen osakkeenomistajan 
johtoon.

Osakkeenomistaja voi nimetä yksittäiseen 
yhtiökokoukseen ainoastaan yhden 
henkilön valtakirjanhaltijaksi.

Osakkeenomistajan ja valtakirjanhaltijan 
välinen suhde ei vaikuta 
valtakirjanhaltijan yhtiön suhteen 
toteuttamien toimien pätevyyteen.

Tarkistus 31
10 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos valtakirjanhaltija on saanut valtakirjan 
usealta osakkeenomistajalta, tämä voi 
äänestää samanaikaisesti 
päätösehdotuksen puolesta tai sitä 
vastaan ja/tai pidättyä äänestämästä 
päätösehdotuksesta sen mukaan, mitä 
äänestysohjeita valtakirjanhaltija on 
saanut edustamiltaan 
osakkeenomistajilta.

Jos valtakirjanhaltija on saanut valtakirjan 
usealta osakkeenomistajalta, tämä ei estä 
häntä äänestämästä tietyn 
osakkeenomistajan lukuun eri tavoin kuin 
toisen osakkeenomistajan lukuun.

Tarkistus 32
10 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Ellei valtakirjan antanut 
osakkeenomistaja anna muita ohjeita, 
valtakirjanhaltijalla on oltava sama 
oikeus käyttää puheenvuoroja tai esittää 
kysymyksiä kuin edustamallaan 
osakkeenomistajalla.

Poistetaan.
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Tarkistus 33
11 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Valtakirjanhaltijan nimeämiselle ja 
osakkeenomistajan tälle antamille 
äänestysohjeille ei saa asettaa muodollisia 
vaatimuksia, paitsi jos ne ovat ehdottoman
tarpeellisia osakkeenomistajan ja 
valtakirjanhaltijan henkilöllisyyden 
varmistamiseksi.

1. Valtakirjanhaltijan nimeämiselle ja 
äänestysohjeiden antamiselle tälle ei saa 
asettaa muodollisia vaatimuksia, paitsi jos 
ne ovat tarpeellisia osakkeenomistajan ja 
valtakirjanhaltijan henkilöllisyyden 
varmistamiseksi tai äänestysohjeiden 
sisällön varmentamiseksi ja ne ovat 
oikeassa suhteissa näihin tavoitteisiin 
nähden.

Tarkistus 34
11 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valtakirjanhaltijat voidaan nimittää ja 
nimitys voidaan ilmoittaa yhtiölle 
ainoastaan kirjallisesti, mutta ne eivät saa 
kieltää postitse tai sähköisesti tapahtuvaa 
lähettämistä. Jäsenvaltioiden on jätettävä 
yhtiöille mahdollisuus valita yksi ainoa 
lähetystapa.

Tarkistus 35
11 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Valtakirjanhaltija voidaan nimetä 
sähköisiä välineitä käyttäen ja soveltaen 
vaatimuksia, sähköistä allekirjoitusta 
lukuun ottamatta, jotka ovat ehdottoman 
tarpeellisia nimeäjän henkilöllisyyden 
todentamiseksi ja valtakirjanhaltijan 
henkilöllisyyden varmistamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus 36
11 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltioiden asettamien 1 ja 
2 kohdan mukaisten vaatimusten on 
oltava oikeassa suhteessa niiden 

Poistetaan.
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tavoitteisiin.

Perustelu

Komission ehdotuksen 11 artiklan 3 kohta sisältyy mietintöluonnoksen 11 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 37
11 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Näitä säännöksiä sovelletaan 
soveltuvin osin valtakirjanhaltijan 
nimeämisen kumoamiseen.

Tarkistus 38
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Julkisesti noteeratun yhtiön 
osakkeenomistajalla on oltava 
mahdollisuus äänestää postitse ennen 
yhtiökokousta noudattaen vaatimuksia, 
jotka ovat tarpeen osakkeenomistajien 
henkilöllisyyden varmistamiseksi ja tähän 
tavoitteeseen nähden oikeasuhteisia.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava, että yhtiöt 
tarjoavat osakkeenomistajilleen
mahdollisuuden äänestää postitse ennen 
yhtiökokousta noudattaen vaatimuksia, 
jotka ovat tarpeen osakkeenomistajien 
henkilöllisyyden varmistamiseksi ja tähän 
tavoitteeseen nähden oikeasuhteisia.

Tarkistus 39
12 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
vaatimukset ja rajoitukset, jotka estävät 
osakkeenomistajia, jotka eivät ole itse 
paikalla yhtiökokouksessa, käyttämästä 
osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia 
sähköisillä välineillä, paitsi jos kyseiset 
vaatimukset ovat tarpeen 
osakkeenomistajien henkilöllisyyden ja 
sähköisen viestinnän turvallisuuden 
varmistamiseksi ja oikeassa suhteessa 
niiden tavoitteisiin.

Poistetaan.

Perustelu

Komission ehdotuksen 12 artiklan 2 kohdan sisältö annetaan uudestaan mietintöluonnoksen 
8 artiklassa (uutena) 2 kohtana.
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Tarkistus 40
13 ARTIKLA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
jolla on niiden lainsäädännön mukaan 
oikeus säilyttää osana liiketoimintaansa 
arvopapereita toisen luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön lukuun, voi 
säilyttää kyseisiä arvopapereita joko 
erillisillä tileillä tai yhteistileillä.

1. Tätä artiklaa sovelletaan silloin, kun 
sovellettavan lainsäädännön perusteella 
toisen puolesta toimiva luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö tunnustetaan 
osakkeenomistajaksi ("asiakkaaksi").

2. Jos osakkeita säilytetään yhteistileillä, 
ei voida vaatia, että ne on tilapäisesti 
kirjattava erillisille tileille osakkeisiin 
liittyvien äänioikeuksien käyttämiseksi 
yhtiökokouksessa.

2. Jos sovellettavassa lainsäädännössä 
sallitaan, että edellä 1 kohdassa 
tarkoitettu henkilö kirjaa asiakkaiden 
osakkeita omiin nimiinsä tai säilyttää 
useiden asiakkaiden osakkeita 
yhteistileillä, on kiellettävä vaatimasta, 
että osakkeet on tilapäisesti kirjattava
asiakkaiden nimiin tai siirrettävä erillisille 
tileille osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien 
käyttämiseksi yhtiökokouksessa.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaatia, että 
yritykselle on paljastettava kunkin 
sellaisen asiakkaan henkilöllisyys, jonka 
puolesta äänioikeutta käytetään.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
henkilöitä ei saa estää käyttämästä toisen 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
lukuun säilyttämiinsä osakkeisiin liittyviä 
äänioikeuksia edellyttäen, että kyseinen 
muu luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on antanut ohjeet 
äänioikeuden käyttämisestä. Edellä 
1 kohdassa tarkoitetun henkilön on 
säilytettävä saamiaan ohjeita koskevat 
tiedot vähintään vuoden ajan.

3. Kun sovellettavassa lainsäädännössä 
asetetaan muodollisia vaatimuksia, jotka 
koskevat edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
henkilön valtuuttamista harjoittamaan 
äänioikeuttaan tai toteuttamaan 
äänestysohjeita, vaatimukset eivät saa olla 
tiukempia kuin että ne mahdollistavat 
toisaalta asiakkaan henkilöllisyyden 
tunnistamisen ja toisaalta 
äänestysohjeiden sisällön varmistamisen, 
edellyttäen, että vaatimukset ovat oikeassa 
suhteessa näihin tavoitteisiin.

4. Mikäli edellä 1 kohdassa tarkoitettu
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
säilyttää saman liikkeeseenlaskijan 
osakkeita yhteistilillä, kaikkiin osakkeisiin 
liittyviä äänioikeuksia ei tarvitse käyttää 
samalla tavalla äänestyksen aikana.

4. Mikäli sovellettavassa lainsäädännössä 
sallitaan, että edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
henkilö kirjaa asiakkaiden osakkeita 
omiin nimiinsä tai säilyttää useiden 
asiakkaiden osakkeita yhteistileillä, 
kyseinen henkilö on oikeutettu 
äänestämään eri tavoin eri asiakkaiden 
nimissä.

5. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdan 
kolmannesta alakohdasta poiketen edellä 

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla 
henkilöllä on oikeus myöntää valtakirja
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1 kohdassa tarkoitetulla luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä, joka 
säilyttää osakkeita yhteistilillä, on oltava 
oikeus antaa valtakirja jokaiselle
henkilölle, jonka puolesta se säilyttää 
osakkeita tällaisella tilillä, ja kyseisen 
henkilön nimeämälle kolmannelle.

jokaiselle asiakkaalleen tai mahdolliselle 
kolmannelle osapuolelle, jonka asiakas on 
nimennyt edunsaavaksi sijoittajaksi.

Tarkistus 41
14 ARTIKLA

Ääniä laskettaessa on otettava huomioon 
kaikki äänet, jotka yhtiökokouksen 
hyväksyttäväksi annetusta 
päätösehdotuksesta on annettu.

Äänestyksen tuloksen julkistamiseksi 
15 artiklan mukaisesti yhtiön on 
vahvistettava jokaisen päätösehdotuksen 
osalta vähintään niiden osakkeiden 
lukumäärä, joista on äänestetty 
hyväksytysti, kyseisten osakkeiden osuus 
osakepääomasta, hyväksyttyjen äänien 
kokonaismäärä sekä päätösehdotuksen 
puolesta ja sitä vastaan annettujen äänien 
kokonaismäärä ja tarvittaessa 
äänestyksestä pidättäytyneiden määrä.

Tarkistus 42
15 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Liikkeeseenlaskijan on julkaistava 
Internet-sivustossaan äänestystulos 
jokaisesta yhtiökokoukselle esitetystä 
päätösehdotuksesta viimeistään 
15 kalenteripäivän kuluttua 
yhtiökokouksesta.

1. Yhtiön on julkaistava Internet-
sivustossaan äänestystulos jokaisesta 
yhtiökokoukselle esitetystä 
päätösehdotuksesta kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettavan 
määräajan kuluessa, mutta viimeistään 
15 kalenteripäivän kuluttua 
yhtiökokouksesta.

Tarkistus 43
15 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Äänestyksen tuloksesta on ilmoitettava 
jokaisen päätösehdotuksen osalta vähintään 
äänoikeutettujen osakkeiden lukumäärä 
sekä päätösehdotuksen puolesta ja sitä 
vastaan annettujen äänien 
prosenttiosuudet.

2. Äänestyksen tuloksesta on ilmoitettava 
jokaisen päätösehdotuksen osalta vähintään 
niiden osakkeiden lukumäärä, joista on 
äänestetty hyväksytysti, kyseisten 
osakkeiden osuus osakepääomasta, 
hyväksyttyjen äänien kokonaismäärä sekä 
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päätösehdotuksen puolesta ja sitä vastaan 
annettujen äänien kokonaismäärä ja 
tarvittaessa äänestyksestä 
pidättäytyneiden määrä.

Tarkistus 44
16 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2007]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kyseiset 
säädöstekstit sekä kyseisten säännösten ja 
tämän direktiivin säännösten välinen 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kyseiset säädöstekstit sekä kyseisten 
säännösten ja tämän direktiivin säännösten 
välinen vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 6 artiklan 3 kohdassa, 
7 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen päivien 
lukumäärä ja kaikki niihin seuranneet 
muutokset, ja komission on julkaistava 
kyseiset tiedot Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Tarkistus 45
17 ARTIKLAN 1 KOHTA

17 artiklan 2 kohta (direktiivi 2004/109/EY)

1. Korvataan 2 kohta seuraavasti: 1. Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Liikkeeseenlaskijan on varmistettava, 
että kotijäsenvaltiossa on saatavilla kaikki 
palvelut ja tiedot, joita osakkeiden haltijat 
tarvitsevat käyttääkseen oikeuksiaan, ja 
että tietojen oikeellisuus on turvattu.
Liikkeeseenlaskijan on erityisesti,

"2. Liikkeeseenlaskijan on varmistettava, 
että kotijäsenvaltiossa on saatavilla kaikki 
palvelut ja tiedot, joita osakkeiden haltijat 
tarvitsevat käyttääkseen oikeuksiaan, ja 
että tietojen oikeellisuus on turvattu. 
Liikkeeseenlaskijan on erityisesti:

(a) ilmoitettava kokousten paikkaa, aikaa 
ja asialistaa koskevat tiedot, osakkeiden ja 
äänioikeuksien kokonaismäärät ja 
omistajien oikeudet osallistua kokouksiin;

i) nimettävä asiamiehekseen jokin 
rahoituslaitos, jonka välityksellä 
osakkeenomistajat voivat käyttää 

(b) nimettävä asiamiehekseen jokin 
rahoituslaitos, jonka välityksellä 
osakkeenomistajat voivat käyttää 
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taloudellisia oikeuksiaan; ja taloudellisia oikeuksiaan; ja

ii) julkaistava tiedonantoja tai lähetettävä 
tiedotteita osinkojen jakamisesta ja 
maksamisesta sekä uusien osakkeiden 
liikkeeseen laskemisesta, myös niiden 
jakamista, merkintää, mitätöimistä tai 
muuntamista koskevista järjestelyistä."

(c) julkaistava tiedonantoja tai lähetettävä 
tiedotteita osinkojen jakamisesta ja 
maksamisesta sekä uusien osakkeiden 
liikkeeseen laskemisesta, myös niiden
jakamista, merkintää, mitätöimistä tai 
muuntamista koskevista järjestelyistä."

Perustelu

Yhtiökokousten paikkaa, aikaa, esityslistaa ja niin edelleen koskevien tietojen tulisi pysyä 
avoimuusdirektiivin 17 artiklan soveltamisalan piirissä, jotta varmistetaan, että kyseisten 
tietojen levitys on riittävän laaja.
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PERUSTELUT

Esittelijä tukee komission pyrkimystä helpottaa osakkeenomistajien äänioikeuksien rajat 
ylittävää käyttöä, tai tehdä sen mahdolliseksi.

Tarkistukset liittyvät pääasiassa kahdeksaan aiheeseen.

1. Osuuskunnat on nimenomaisesti poistettu direktiivin soveltamisalasta niiden erityisen 
jäsenyysrakenteen johdosta.

2. Koollekutsumisen osalta (komission ehdotuksen 5 artikla) tehdään ero vuosittaisten 
yhtiökokousten ja ylimääräisten yhtiökokousten välillä. Ensinmainittuihin kutsu on 
lähetettävä 20 kalenteripäivää ennen kokousta; ylimääräisten yhtiökokousten kutsujen 
määräajat olisi asetettava sen mukaan, miten jäsenvaltiot ovat ottaneet osaksi 
kansallista lainsäädäntöään yritysvaltauksia koskevan direktiivin 9 ja 11 artiklan 
(toisin sanoen 'vähintään kaksi viikkoa').

3. Samoin olisi tehtävä ero rekisteröityjen ja haltijaosakkeiden välillä. Tämä ero tulee 
esiin kahdessa tilanteessa Ensinnäkin ero ilmenee kun pohditaan, kenelle ilmoitus 
yhtiökokouksesta tulisi lähettää. Kun on kyse rekisteröidyistä osakkeista, vastaus on 
pääsääntöisesti osakasrekisteriin merkitty omistaja (komission ehdotuksen 5 artikla). 
Toiseksi, rekisteröityjen osakkeiden kohdalla on helpompi näyttää toteen osakkeiden 
omistajuus, mikä komission ehdotuksen 7 artiklan mukaan antaa osakkeenomistajalle 
oikeuden äänestää yhtiökokouksessa. Tämä tarkoittaa, että komission ehdotuksen 
7 artiklassa rekisteröidyiltä osakkeilta edellytetty tietty määräaika voidaan tuoda 
lähemmäksi yhtiökokouksen päivämäärää kuin haltijaosakkeiden tapauksessa.

4. Yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi voidaan lisäksi käyttää avoimuusdirektiivin 
21 artiklan 2 kohdassa vahvistettua 'virallisesti nimettyä järjestelmää' silloin, kun 
kokouskutsu voidaan julkaista myös tätä menetelmää käyttäen (katso komission 
ehdotuksen 5 artiklaan tehty tarkistus).

5. Mitä tulee komission ehdotuksen mukaiseen oikeuteen esittää kysymyksiä (9 artikla), 
esittelijä katsoo, että yhtiöiden on vastattava viimeistään yhtiökokouksessa 
kysymyksiin, jotka on esitetty ennen kyseistä kokousta. Osakkeenomistajan/-
omistajien, jonka/joiden osuus osakepääomasta on 1 prosentti, 
kysymykseen/kysymyksiin on vastattava kohtuullisessa määräajassa riippumatta siitä, 
milloin yhtiökokous pidetään (rajoitettu oikeus esittää kysymyksiä); yhtiöillä on 
velvollisuus vastata näihin "rajoitettuihin" kysymyksiin. Sitä paitsi 
osakkeenomistajien mahdollista valitusoikeutta ei ole tarpeen laajentaa niin, että se 
koskee myös ennen yhtiökokousta esitettyjä kysymyksiä.

6. Tapauksesta riippuen olisi tehtävä mahdolliseksi käyttää valtakirjaan perustuvia 
oikeuksia (10 artikla) tai helpotettava niiden käyttöä. Valtakirjanhaltijoilta voidaan 
vaatia ainoastaan, että he todistavat valtuutuksensa; valtakirjaan perustuvien 
oikeuksien täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioilla tulisi olla lupa ainoastaan ottaa 
käyttöön tai pitää voimassa sellaisia sääntöjä, joilla pyritään estämään 
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osakkeenomistajien ja valtakirjanhaltijoiden väliset eturistiriidat. Kyseisten sääntöjen 
on oltava tarpeellisia ja oikeasuhteisia. Osakkeenomistajan ja valtakirjanhaltijan 
välisessä suhteessa oleva ongelma ei missään nimessä saisi vaikuttaa niiden ulkoiseen 
suhteeseen yhtiöön.

7. Samoin kuin valtakirjalla toteutetun osakkeenomistajien oikeuksien käytön osalta olisi 
myös välittäjien mahdollisuuksia käyttää kyseisiä oikeuksia helpotettava. Avoimuutta 
koskevien vaatimusten huomioon ottamiseksi olisi sallittava, että jäsenvaltiot antavat 
sääntöjä, joiden nojalla sen henkilön ('asiakkaan'), jonka puolesta äänestysoikeuksia 
käytetään, henkilöllisyys voidaan paljastaa.

8. Lopuksi mietinnössä puututaan siihen, että avoimuusdirektiivin 17 artiklaan tehty 
muutos ei ole yhtä laaja-alainen kuin komission ehdotuksen 17 artikla. 
Avoimuusdirektiivin 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla annettuihin tietoihin 
(kuten yhtiökokouksen aika, paikka ja asialista) olisi edelleenkin sovellettava kyseistä 
direktiiviä. Nyt tarkasteltavana olevan direktiivin ja avoimuusdirektiivin mukaisten 
vaatimusten olisi täydennettävä toisiaan; niiden ei pidä olla keskenään poissulkevia. 
Avoimuusdirektiivin 17 artiklaan liittyvistä tavoitteista vähäisin ei ole sen 
varmistaminen, että paikallisilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus tutustua 
kaikkeen asiaan liittyviin tietoihin.


